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NOTICE

 
നമര:എ5-9544/2021 01-12-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമ  കറപം വീടിൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനേവണി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-1980-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9547/2021 01-12-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വടേകകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞയ ഭാര് പാതേമാൾ

അറയൽ ൈതവളപിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനേവണി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറ ഭാര് 58

2 ജാസമി കമറ മകള 44

3 മഹമദ കളങര വീടിൽ മരണെപട സേഹാദരി
ബീവാതവിെൻറ

മകന 65

4 ജമീല മരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ മകള 62

5 അലിമ മരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ മകള 59

6 സൗദാബി മരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ മകള 57

7 റംലത് െക വി  മരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ മകള 56

8 സൈബദ മരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ
മരണെപട മകൾ സൈലഖയെട

മകള 53

9 ൈസഫനിസമരണെപട സേഹാദരി ബീവാതവിെൻറ
മരണെപട മകൾ സൈലഖയെട

മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസിയ എ മകള 50

28th December 2021Revenue Department18639
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നമര:എ5-9352/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ കഞമഹമദ

വലിയകത് കണാണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനേവണി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   14-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9230/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാത  വലിയകത് വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനേവണി     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-12-1983-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9196/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞങ മകൻ കമാരൻ  െചമൻ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-1994-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

2 സൈബദ സേഹാദരി 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഭാര് 53

2 റബീന മകള 36

3 െഫബീന മകള 33

4 െഷബീർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മരണെപട മകൻ െമായതണിയെട ഭാര് 68

2 മഹമദ അലി മരണെപട മകൻ െമായതണിയെട മകന 57

3 സൈബദ മരണെപട മകൻ െമായതണിയെട മകള 46
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9206/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക താച നായർ മകൻ എം വിജയ

ൻ നമ്ാർ  ഹരിശീയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ ലഭികനതിന ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   02-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9205/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ ഭാര് വിശാലാകിയമ

മ  മാടകാവിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  േജാലി ആവശ്ങൾകം ഗരവായർ േദവസ്ം േബാർഡ

ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനമായി      അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട അവകാശികൾ േബാധിപിച

അേപക  വിേലജ ഓഫീസർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-09-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി ഭാര് 70

2 ഷീജ മകള 51

3 ഷീബ േവലായധൻ െപരിങാട മകള 49

4 രാേജഷ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി പതാവതി അമ ഭാര് 77

2 ഹരിലാൽ വി നമ്ാർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതിയമ മകള 72

2 രമാേദവി മകള 69

3 ലകീേദവി മകള 67

4 മീന ചനൻ മകള 59

28th December 2021Revenue Department18641
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നമര:എ5-9204/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചനപൻ മകൾ ഉഷ െക സി

ൈകപട വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശിക്  പേരതയെട േപരിലള ബാങിലള 20000 രപ പിൻവലികനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട അവകാശി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9203/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഗരവായര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമാവ  െതരവത് കരികലിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള 100000 രപ പിൻവലികനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-1987-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9202/2021  25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല മകൻ േമാഹനൻ െക വി

കടയൻമാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിനായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പശാന് എം ആർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമർ ടി മകന 71

2 കരികയിൽ യസഫ മകന 63

3 മഹമദ സലാം മകന 59

4 അബദൾ ജലീൽ കരികയിൽ മകന 57

5 കബീർ കരികയിൽ മകന 58
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗമിണി േവല മാതാവ 84

2 ൈഷജകമാരി സി വി ഭാര് 50

3 േമാനിഷ െക എം മകള 26
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-9201/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാറൻ മകൻ ശീനിവാസൻ

 പനകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാവിഡ 19-മായി ബനെപട മരണാനനര ധനസഹായം

ലഭികനതിനായി      അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-02-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9200/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞങ മകൻ േചനപകടി  െചമ

ൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഉണികഷണൻ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ഭാര് 57

2 ശീജിത് പി എസ മകന 35

3 ുതി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി മകള 70

2 തങ മകള 69

3 ശാന മകള 67

4 േദവയാനി മകള 59

5 ഉണികഷണൻ സി സി മകന 54

6 ലിജി മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകള 42

7 ലിഷ മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകള 41

8 ലീന സി ആർ മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകള 39
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നമര:എ5-9199/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരമശിവൻ മകൻ േദവദാസ

െനടമാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സനൽ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-1990-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9198/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞങ മകൻ േവലപൻ  െചമൻ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന െചമൻ േവലപൻ മകൻ സേരനൻ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2007-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9197/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില  ഏങണിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ മകൻ പഷപാംഗദൻ പി െക

പളിതാഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയപാത വികസന അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലീല േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

9 സരഭില മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകള 36

10 സരജ എൻ വി മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനൽ മകന 51

2 സബിൻ എൻ ഡി മകന 47

3 സിനി എൻ ഡി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ മകന 63

2 രവി സി വി മകന 62

3 സേരനൻ മകന 60

4 േവണ സി വി മകന 59

5 ബാബ സി വി മകന 59
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11-2017-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9231/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി മകൻ മഹമദ  മേതടത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതനെറ മകന സൈലമാൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-1998-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9302/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയതാലി മകൻ അബബകർ

െചറേതാടപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദകടി  േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   08-07-2007-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ ഐ ലീല ഭാര് 83

2 ജാൻസി പി പി മകള 58

3 പഭാത പി പി മകന 56

4 പേമാദ മകന 54

5 മേനാജ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലമാൻ മകന 52

2 ഇബാഹിം മകന 42

3 റസിയ മകള 36

4 ഫാതിമ മകള 37

5 സലീന പി മകള 32
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നമര:എ5-9303/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഉണി മകൻ െമായതടി

മസലിയാം വീടിൽ മനയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന റഫീക് േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9351/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതേകായതങൾ ഭാര് െഷരീഫാബീവി

 േചർകര പടവിങൾ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഹബീബ േകായ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദകടി മകന 61

2 ഇബാഹിം മകന 57

3 ഇസമായിൽ മകന 55

4 ദാവദ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ഭാര് 65

2 ഫാതിമ െക മകള 46

3 റഫീക് െക മകന 43

4 ഫസീല എം എം മകള 40

5 സൈലഖ എം എം മകള 34

6 സൗദ എം എം മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹബീബ േകായ സി എം മകന 45

2 അഷറഫ സി എം മകന 60

3 മഹമദ റഫീക് മകന 58

4 സഗീർ മകന 56
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നമര:എ5-9355/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ മകൻ ൈഫസൽ

േതചൻപരകൽ ഖാലിദ  േതചൻപരകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത അേതാറിറി ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സബിത േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   10-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 ശിഹാബദീൻ തങൾ മകന 42

6 ഉൈമബാ ബീവി മകള 46

7 താഹിറ ബീവി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസന മാതാവ 68

2 സബിത ഭാര് 35

3  ഫിദ മകള 14

4 ആയിഷ റിത മകള 13

5 മഹമദ ഫയാസ മകന 8
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-9349/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   തളികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ  ചളിപറമിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തളികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി െക വതലൻ , , േബാധിപിച അേപക   തളികളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1982 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത മകള 86

2 വിേനാദിനി മകള 83

3 ശശിധരൻ മകന 81

4 സര്വതി സി െക മകള 77

5 സി െക രവീനൻ മകന 76

6 കഷദാസ മകന 74

7 സിദാർതൻ മകന 72

8 ജഗദീശൻ മകന 70

9 സി െക വതലൻ മകന 69

10 േഗാപിനാഥൻ മകന 67
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -9353/ 2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  മകൻ അലി   ,  വലിയകത്

വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീവാതടി ,

േബാധിപിച അേപക   കടികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീവാതടി ഭാര് 58

2 നജീമദീൻ മകന 41

3 റസീന മകള 39

4 സൗദാബി മകള 36
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-9317/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   വാടാനപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപൻ മകൻ അയപൻകടി

േകാണാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േദശീയ പാത അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിൻയി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അയപകടി മകൻ ബാബ

േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-1996-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9545/2021 01-12-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകാറ ഭാര് ബീവാത  കറപം വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന കളങര വീടിൽ മഹമദ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2006-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വളിയമ ഭാര് 79

2 രാജൻ മകന 60

3 ശശി മകന 58

4 ബാബ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കളങര വീടിൽ മഹമദ മകന 65

2 ജമീല മകന 62

3 അലിമ മകള 59

4 െസൗദാബി മകള 57

5 റംലത് െക വി മകള 56

6 സൈബദ മരണെപട മകൾ സൈലഖയെട മകള 53

7 ൈസഫനിസ മരണെപട മകൾ സൈലഖയെട മകള 36
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നമര:എ5-9546/2021 01-12-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ൈവലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാഘവൻ ടി  െതകിനിേയടത

് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനായി     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാേദവി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഉഷാേദവി ഭാര് 58

2 ശാനി വിജയരാഘവൻ മകന 36

3 സന് വിജയരാഘവൻ മകള 30
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Thrissur District

 
Chavakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-9496/2021 25-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   പനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ ഭാര് കൗജ എളപാട്  കനാംേചര

ി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഹംസ , കനാംേചരി  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   പനയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-12-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9495/2021 25-11-2021
 
  ചാവകാട  താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഹംസ പി  െക   പതവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റി  എം ആച ഹംസ  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

03-1999  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 58

2 സഹറ മകള 57

3 ഹംസ മകന 53

4 ഉമർ മകന 50

5 സഹറാബി  (മരണെപട മകൻ അലിയെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

6 അൽതാഫനീസ      (ടി മകൾ ) പൗതി 30

7 സജില              (ടി ടി ) പൗതി 27

8 മഹമദ സൈഫൽ     (ടി മകൻ ) പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി  എം ആച ഹംസ ഭാര് 68

2 വാഹിദ ഹംസ മകള 53
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നമര:എ5-9494/2021 28-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   മണതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മകൻ മസ  നാലകത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഉമ , നാലകത് വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   മണതല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9417/2021 28-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   കടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈചരൻ  മകൻ അയപൻ  കടകത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   തശർ   മത്െഫഡിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന നീലാംബരൻ , കടകത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

08-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5- 9415/2021 28-11-2021
 

3 റിപിൾ  ഹംസ മകന 51

4 െഷറിൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമ ഭാര് 73

2 ഫിർഷാദ മകന 54

3 ഷാനിയ മകള 42

4 അൻസാർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഭാര് 81

2 ഹരിഹരൻ മകന 60

3 േദവരാജൻ മകന 55

4 ഷീബ @ േമാഹിനി മകള 61

5 നീലാംബരൻ മകന 45

6 സേനാഷ മകന 50

7 ൈലജ മകന 44
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 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയ  പതിയവീടിൽ െകാടപറമിൽ

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നാഷണൽ  ൈഹേവ  അേതാറിറി  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ സലീം  ,  പതിയവീടിൽ െകാടപറമിൽ  വീടിൽ

േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9416/2021 28-11-2021
 
  ചാവകാട താലകില   ഒരമനയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ ഭാര്  കയ  പതവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നാഷണൽ ൈഹേവ അേതാറിറി ഓഫീസിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അബളകടി പി വി , പതവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   ഒരമനയർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

05-1999  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-9414/2021 28-11-2021
 
 ചാവകാട താലകില   ഒരമനയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ മകൻ വി എസ  ബാലകഷൻ

 െവണയൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള രാധ വി ബി , െവണയൽ  വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഒരമായനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സലീം മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹർ മകള 62

2 അബളകടി പി വി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ വി ബി മകള 53
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2 രാജ   ബാലകഷൻ മകന 49

3 രത ബാലകഷൻ മകള 44

4 രാജി ബാലകഷൻ മകള 42
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